


Na temelju članka 35. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13 i 

23/14), Gradskom vijeću Grada Pazina podnosim 

 

IZVJEŠTAJ  O  RADU  GRADONAČELNIKA  GRADA  PAZINA 

za siječanj – lipanj 2015. godine 

 

I. UVODNO 

Ovim Izvještajem daje se prikaz aktivnosti po pojedinim područjima iz nadležnosti 

Gradonačelnika za prvo polugodište 2015. godine s osvrtom na rad gradske uprave. Izvještaj o radu za 

drugo polugodište 2015. godine Gradsko vijeće Grada Pazina raspravilo je u ožujku 2015. godine. 

  

II.  AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 

1. Općenito  

1. U izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je obavljao poslove iz svoga djelokruga u okviru ovlasti 

propisanih zakonima, Statutom Grada Pazina i gradskim općim aktima. U poslovima upravljanja Gradom 

Gradonačelnik je, osobito u pripremi nacrta i prijedloga akata, te drugih dokumenata imao stručnu podršku 

gradskih upravnih tijela, ustanova i društva u su/vlasništvu Grada.  

2. Gradonačelnik je kao nositelj izvršne vlasti na vlastiti poticaj i/ili na prijedlog ovlaštenih 

predlagatelja donosio opće akte (odluke, zaključke, pravilnike, programe, informacije….), a prema   

Gradskom vijeću Grada Pazina (dalje: Gradsko vijeće) na razmatranje i donošenje, proslijedio: 

Informaciju o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2014. godinu; Izvještaj o radu sa financijskim 

poslovanjem i prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine Javne vatrogasne 

postrojbe Pazin za 2014., Izvještaj o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2014. godinu; 

Izvještaj o radu i Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Pazina; Izvještaj o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini; Izvještaj o izvršenju 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini; Izvještaj 

o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014. 

godini; Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2014. godinu; Izvještaj o stanju 

zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2014. godinu; Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2015.; Prijedlog Odluke o donošenju Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Pazina; Opće akte o raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Grada Pazina (Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o 

prodaji nekretnine u K.O. Gologorica, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju 

prava građenja, Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra); Konačni prijedlog Odluke o 

socijalnoj skrbi Grada Pazina; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2014. 

godine; Prijedlog Odluke o donošenju III. (trećih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada 

Pazina; Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2014. godinu; Izvještaj o 

financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin u 2014. godini; Izvještaj o radu i Financijski 

izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2014. godinu; Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog 

učilišta u Pazinu za 2014. godinu; Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima 

Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2014. godine; Izvješće o ostvarenju 

Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2014. godinu Zajednice sportskih udruga 

Grada Pazina; Izvješće o poslovanju « Pazin sport»  d.o.o. za 2014. godinu; Prijedlog Odluke o donošenju 

Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Pazina i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Grada Pazina za 2014 godinu.  

Gradonačelnik je uputio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje akte (14) koji nisu bili u 

Programu rada Vijeća za 2015. godinu, i to: Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti  na 

Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin; Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o 

mjerilima i postupku upisa djece u  Dječji vrtić „Olga Ban” Pazin; Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju 

suradnje Grada Pazina i organizacije civilnog društva za 2014. godinu; Prijedlog Odluke o izradi II. 

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“; Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica u 

Poslovnoj zoni „Ciburi” Grada Pazina; Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih 

odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i 

Zarečje; Prijedlog Odluke o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina; Prijedlog odluke 

o osnivanju Odbora za identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada Pazina, Prijedlog Odluke o 

donošenju Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; Prijedlog Pravilnika o ukidanju 

Pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba Grada Pazina 
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u području društvenih djelatnosti, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području Grada Pazina; Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja 

industrijske namjene Buići; Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina i Prijedlog 

Rješenja o razrješenju članice i određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom 

zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.  

Prema Programu rada za 2015. godinu Gradskom vijeću nisu dostavljeni: Odluka o izmjenama i 

dopunama Odluke o komunalnom  redu, Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina, Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge 

prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i Odluka o mjerama za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada budući da još uvijek nisu 

stečeni uvjeti za donošenje navedenih akata jer Vlada RH nije donijela uredbu kojom se uređuje način 

gospodarenja komunalnim otpadom. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – 

turističke i sportsko - rekreacijske zone Trviž i Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Ježenj – Gradskom vijeću nisu dostavljene jer je 

izrada navedenih planova još uvijek u tijeku. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana 

uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“, Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Pazina, Izvještaj o radu udruga Grada Pazina s financijskim izvještajima za 2014. 

godinu, Izvještaj o radu «Usluga»  d.o.o. za 2014. godinu, Izvještaj o radu pročistača, Izvještaj o radu 

tvrtke Pazin d.o.o. za 2014. godinu, Izvještaja o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma za 2014. 

godinu – razmatrani su na sjednici u srpnju.  

3. Gradonačelnik je u skladu sa svojim ovlastima donosio zaključke, rješenja, natječaje i druge akte: 

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za davanje poslovnog prostora 

u zakup, Zaključak kojim se Javna sportska građevina u vlasništvu Grada Pazina - Gradski stadion sa 

pratećim objektima i infrastrukturom (dalje: Gradski stadion) prenosi se na upravljanje nogometnom klubu 

„Pazinka – Pazin“ na određeno vrijeme do 31. 12. 2015. godine bez naknade, Program mjera poticanja 

poduzetništva u Gradu Pazinu za 2015. godinu, Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za 

poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu za 2015., Zaključak o osnivanju Odbora Book Town Pazin – član 

Međunarodne organizacije Gradova knjiga (International Organisation of Book Towns), Odluku o 

osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pazina, Rješenje o imenovanju dva člana u sastav 

Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Suglasnosti na tekst Pravila Mjesnih odbora Beram, 

Grdoselo, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje, Odluku o 

kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2015. godini, Zaključke o osnivanju Radnih 

skupina za provedbu projekata: izgradnje vodovodnog ogranka „Zamaski Dol“, rekonstrukcije 

nerazvrstane cesta „Ciburi – Ježenj“, izgradnje vatrogasnog doma, proširenja groblja Moj mir u Pazinu, 

izgradnje odvodnje sanitarnih otpadnih voda Stancija Pataj u Pazinu, uređenja igraonice pri Gradskoj 

knjižnici Pazin, uređenja igraonice pri Muzeju Grada Pazina, rekonstrukcije nerazvrstane cesta „Mala 

Traba – Vela Traba“, uređenja parka Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, rekonstrukcije Parka 

narodnog ustanka, uređenja parka velikana i izgradnje ugostiteljskog objekta, sanacije krovišta na Spomen 

domu Pazin, izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja – Zarečje 

iz sustava IVS-a, izgradnju Sportskog centra Ruhci; Plan operativne provedbe programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara na  području Grada Pazina za 2015. godinu, Zaključak o 

imenovanju Pregovaračkog odbora za izmjenu Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u 

Gradskoj upravi Grada Pazina, Zaključak o utvrđivanju Konačne Liste prioriteta za davanje stanova u 

vlasništvu Grada Pazina u najam, Rješenje o imenovanju odgovornih osoba za sustavno gospodarenje 

energijom u gradskoj upravi Grada Pazina i Plan nabave Grada Pazina za 2015. godinu, Zaključak o 

dodatnom sufinanciranju energetske obnove postojećih obiteljskih kuća, Plan prijma u službu u upravna 

tijela Grada Pazina za 2015. godinu, Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

u upravna tijela grada Pazina za 2015., Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i 

primatelja akata Grada Pazina za 2015., Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje, 

Odluku o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnih odbora, 

Odluku o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora i drugih 

naknada, Odluku o visini naknade za rad članova tijela i stručnih suradnika na provedbi izbora za vijeća i 

predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. 

godini, Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava za dodjelu financijskih 

sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva i institucijama za programe obilježavanja Dana 

Grada Pazina 2015. godine, Odluku o osiguravanju uvjeta na pristup informacijama kojima raspolaže 
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Grad Pazin, Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava 

udrugama Grada Pazina. Donesena su 3 mišljenja za dodjelu kredita preko Fonda za razvoj poljoprivrede i 

agroturizma Istre i 9 Rješenja o produženju rada ugostiteljskih objekata. Potpisan je Sporazum o mjerama 

za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupku prisilne naplate 

tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima. Doneseno je više zaključaka iz područja gospodarskih, 

komunalnih, društvenih, socijalno zdravstvenih i drugih djelatnosti. 

4. Održano je: 6 sjednica Gradonačelnikova kolegija na kojima su uz Gradonačelnika i pročelnike 

prisustvovali zamjenici Gradonačelnika, ravnatelji i direktori ustanova i tvrtki kojima je Grad osnivač; 14 

sjednica Kolegija s pročelnicima gradske uprave na kojima se raspravljalo o tekućim poslovima i 

zadacima. 

Održano je 5 sjednica Koordinacije Gradonačelnika i načelnika Općina Pazinštine s temama: 

Sporazum o Izmjenama Sporazuma o financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; Pravilnik o 

mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin; Mogućnosti spajanja LAG-ova u 

Središnjoj Istri; Izvještaj o realizaciji programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ 

odnosno o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući i financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 

31.prosinca 2014.; Izvještaj o ostvarivanju Programa rada u Savjetovalištu za brak i obitelj Pazin z 

razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.; Ugovor o sufinanciranju knjižnične djelatnosti; Sporazum 

o sufinanciranju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin – Glazbenog odjela za 2015.; Informacija o 

okončanom obračunu izdataka za Odmaralište Špadići u 2014.; Informacija o prijevozu učenika; Prijedlozi 

o članstvima za Turističko vijeće i nadzorni odbor Turističke zajednice Središnje Istre; Sporazum o načinu 

i uvjetima zajedničkog uređenja prostora i ostvarivanja Programa boravka djece u Dječjem odmaralištu 

Špadići u 2015.; Ugovor o sufinanciranju radova na preinakama strojarskih instalacija u Dječjem 

odmaralištu Špadići; Upisi u pedagošku godinu 2015./2016.; Izgradnja pristupne ceste prema odlagalištu 

Jelenčići; Kompenzacijske mjere za ekološku rentu Jelenčići; Informacija o izmjeni detaljnog plana 

uređenja Špadići; Izvještaj o upisima u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin. 

Gradonačelnik je sudjelovao na dvjema Koordinacijama Župana s gradonačelnicima i načelnicima 

Istarske županije s temama: novi početak za socijalno najugroženije građane i provedba Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu. 

Organizirano je više sastanaka i obavljeno niz kontakata s ministrima Ministarstva turizma, 

Ministarstva graditeljstva, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, s Županom, čelnicima državnih i 

županijskih tijela i gospodarskim subjektima pri čemu se Gradonačelnik aktivno uključio u provedbu 

programa i osiguravanje sredstava za provedbu programa prijavljenih na razne natječaje kao i na 

iznalaženju mogućnosti za financiranje i suradnju na budućim projektima. Surađivalo se s predstavnicima 

gradova i općina u Županiji, Istarske županije, ministarstava i drugih državnih i županijskih tijela, te s 

pazinskim gospodarstvenicima, ustanovama, mjesnim odborima, udrugama i građanima. 

Gradonačelnik je aktivno sudjelovao i poticao rad na Strategiji razvoja Grada Pazina od 2015. do 

2020. kao i rad Radnih skupina formiranih u cilju pripreme projekata za prijavu na natječaje Fonda za 

ruralni razvoj.  

5. Važniji blagdani i datumi obilježeni su polaganjem vijenaca povodom Dana pobjede nad 

fašizmom i Dana oslobođenja Pazina, Dana antifašističke borbe, Dana državnosti. 

 Gradonačelnik je prisustvovao Inauguraciji novoizabrane predsjednice Republike Hrvatske 

Kolinde Grabar Kitarović, 15. veljače 2015. Pored navedenog, prisustvovao je i nizu svečanih otvaranja, 

prijema i posjeta od kojih izdvajamo posjet Predsjednice Kolinde Grabar Kitarović prilikom obilježavanja 

Dana pobjede nad Fašizmom, službeni posjetu Gradu Pazinu veleposlanice Republike Makedonije Daniele 

Karagjozoske, sastanke s Blaženkom Mičević, ravnateljicom Agencije za poljoprivredno zemljište, koji su 

rezultirali otvaranjem područnog ureda Agencije u Pazinu. 

Nastavljena je suradnja s općinama i gradovima izvan Republike Hrvatske - Općinom Gevgelija u 

Makedoniji, Općinom Inđija i u Srbiji te s Općinom Jablanica i Gradom Bihaćem u Bosni i Hercegovini. 

Gradonačelnik je sudjelovanje na više predstavljanja projekta Pazi(n) proračun! kao primjera 

dobre prakse.  

Održavane su mjesečne konferencija za novinare na kojima se govorilo o aktualnim temama, 

odgovoreno je na novinarska pitanja, Gradonačelnik je sudjelovao u TV i radio emisijama i primio na 

razgovor predstavnike gospodarskih i drugih organizacija, te građana. 

2. O gospodarstvu i poduzetništvu 

Donesen je Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2015. godinu te je 

objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu 

Pazinu u 2015. godini. Program mjera prezentiran je zainteresiranim poduzetnicima, a tiskan je i letak o 
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Mjerama te distribuiran poduzetnicima. Radi praćenja uspješnosti Programa izrađena je anketa o 

uspješnosti prezentacije Mjera i iskoristivosti Mjera koja je provedena putem e-maila.  

U izradi Strategije Grada Pazina od 2015. do 2020. godine izvršen je obiman posao na 

prikupljanju i obradi podataka za izradu Osnovne analize i izradu SWOT analize uz uključivanje 

predstavnika širokog kruga gospodarstvenika prilikom definiranja ključnih ciljeva i mjera za razvoj 

gospodarstva. 

3. o održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

1. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u najvećem dijelu obavljala je „Usluga“ 

d.o.o. Pazin. Javne površine su redovito održavane i čišćene prema godišnjem Programu. U sklopu 

održavanja javnih površina izvršeno je 16 intervencija na zelenim površinama te redovno zaštitno 

tretiranje ukrasnog bilja i urbanog drveća. U skladu s potrebama vršeni su manje složeni radovi zatvaranja 

i preusmjeravanja prometa, čišćenja, osiguranja električne energije, radovi košnje i sl. Izvršena je sanacija 

potporno ogradnih zidova na Trgu hodočasnika i u ulici J. Vernea, a dovršene su i sve „male komunalne 

akcije“ koje su građani izglasali u sklopu Projekta Pazi(n) proračun: Stari Pazin - Uređenje dječjeg 

igrališta Bertoši i Sanacija dječjeg igrališta i koševa u Zagrebačkoj ulici; Heki - Nova autobusna čekaonica 

u Ježenju; Zabrežani - Pješački prijelaz u Zabrežanima, Nabava  inventara za prostoriju MO Zabrežani, 

Oglasna ploča za Drndiće; Kašćerga - Sanacija i uređenje javne površine u Kašćergi (parkiralište); Trviž - 

Kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada („zeleni otok“ – 240 l); Beram - Nova autobusna čekaonica u 

Ruhcima; Zarečje: Uređenje boćarskog terena; Grdoselo - Sanitarni čvor u staroj školi; Lindar - Nabava 

sanitarnog kontejnera; Pazin - Javna rasvjeta u ul. Jakova Volčića, Zamjena mreža na igralištu Dršćevka, 

Sanacija dječjeg igrališta na Hrvatskom trgu, Opremanje dječjeg igrališta u Parku Istarskih velikana, 

Postavljanje  jednog rasvjetnog tijela u Ul. 25. rujna, Postavljanje rasvjetnog tijela u ul. Saše Šantela, 

Postavljanje dviju klupa na zelenu površinu – Dršćevka. 

Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda provodilo se prema redovnom godišnjem 

Programu održavanja postojećeg sustava s pojačanim dodatnim mjerama čišćenja. Održavanje groblja 

izvodilo se redovito prema godišnjem Programu. 

2. Poslove održavanja preuzetih nerazvrstanih cesta u skladu s usvojenim Operativnim programom 

redovnog i pojačanog održavanja obavljale su „Istarske ceste“ d.o.o. Pula (23,68 km preuzetih 

nerazvrstanih cesta) i „Usluga“ d.o.o. Pazin (59,95 km preuzetih nerazvrstanih cesta).  

U sklopu Programa pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta realizirana je temeljita 

rekonstrukcija punog profila nerazvrstane ceste NC 504400 na dionici od NC 500700 prema naselju Trviž 

ukupne dužine 420 metara uključujući i nerazvrstanu prometnicu NC „Stari put“ koja povezuje naselje 

Trviž u dužini od 95 metara. Rekonstrukciji se pristupilo u sklopu izgradnje kolektora fekalne odvodnje u 

trup prometnice investitora „IVS“ d.o.o. Buzet. U sklopu rekonstrukcije izgrađen je zatvoreni sustav 

oborinske odvodnje, novi pješački nogostup širine 1,0 metra te upojni bunar oborinskih voda kojim su 

zahvaćene sve slivne oborinske vode iz NC 504400 i NC „Stari put“.  

Rad zimskih službi trgovačkih društava provodio se prema Programu zimskog održavanja 

preuzetih javnih cesta i u skladu s potrebama koje su diktirale vremenske prilike, a izvedeni radovi 

evidentirani su u Građevinskom dnevniku.  

Program redovnog odnosno tekućeg održavanja preuzetih javnih cesta, trgovačka društva su 

provodila kontinuirano i u skladu s preuzetim ugovornim obvezama. U sklopu programa redovnog tekućeg 

održavanja obavljali su se poslovi na sanaciji oštećenja asfaltnog i makadamskog kolnika, obnove i 

dopune vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, sječe raslinja u predjelu prometnica, redovne 

košnje raslinja u pojasu cesta, strojno ručna čišćenja odrona i odvodnih kanala u predjelu prometnica 

pometanje prometnih površina, čišćenje sustava oborinske odvodnje, čišćenje i uređenje bankina. 

3. Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta, ukupne dužine 134,24 km povjereno je društvu 

„Usluga“ d.o.o. Pazin, a provodilo se kao redovno održavanje i pojačano održavanje. Makadamske kolne 

konstrukcije nerazvrstanih cesta su redovito posipavane kamenim drobljencem, te je održavan sustav 

oborinske odvodnje prometnica (čišćenjima odvodnih kanala, sječom i košnjom raslinja te uređenjem 

sustava oborinske odvodnje). Redovno su održavane asfaltirane prometnice (sanacija udarnih rupa/krpanje 

asfalta, čišćenja odvodnih kanala, obnova i dopuna vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, 

košnja i sječa raslinja u zelenom pojasu prometnica, uređenje cestovnih bankina, čišćenje odrona i klizišta, 

i drugo). Pojačano održavanje prometnica provodilo se na osnovu Programa i naloga Grada. Godišnji 

Program održavanja nerazvrstanih cesta izvršen je u okviru ugovorenih iznosa. 

Rad zimske službe odvijao se u skladu s Izvedbenim programom rada zimske službe za 2014. - 2015. 

godinu, završno do 15. ožujka 2015. godine. Organizacija i operativno djelovanje rada zimske službe 

odvijalo se u koordinaciji nadležnih službi Grada, „Usluge“ d.o.o., Županijske uprave za ceste, Hrvatskih 
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cesta Ispostave Pula, „Istarskih cesta“ d.o.o. Pula i Policijske postaje Pazin. Izvršeno je jedno čišćenje 

snježnih padalina i redovno preventivno posipavanje prometnih površina u slučaju opasnosti o poledice. 

4. Održavanje sustava javne rasvjete obavljala je tvrtka „Vilstroj“ d.o.o. Buzet prema 

četverogodišnjem Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete i 

prigodnog ukrašavanja naselja. Zbog dotrajalosti sustava bilo je povećanih izdataka za zamjenu 

neispravnih elemenata javne rasvjete (zamjena kompleta starih dotrajalih svjetiljki, dotrajalih rasvjetnih 

stupova, sanacija dotrajalih podzemnih kablova, rekonstrukcija dotrajalih uklopno - mjernih mjesta i sl.). 

Kvaliteta usluge bila je u skladu s preuzetom ugovornom obvezom. Redovno se kontrolirala potrošnja 

električne energije javne rasvjete po pojedinom obračunskom mjernom mjestu. 

5. Prigodno ukrašavanje naselja - nakon božićnih i novogodišnjih blagdana, obavljena je 

demontaža, sortiranje i skladištenje ukrasne rasvjete. Nakon demontaže i skladištenja izvršen je obračun 

izvedenih radova u skladu s ugovorom. Zbog dotrajalosti dijela postojeće ukrasne opreme izvršena 

zamjena i dopuna iste novim elementima. 

4. o gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

1.  Nakon što su u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa izrađeni geodetski elaborati, a 

zatim i parcelacijski elaborat za usklađenje stanja stare i nove izmjere, za potrebe izgradnje pristupne ceste 

u ulici Antuna Kalca izrađen je Glavni projekt prometnice i potpornog zida te je u tijeku postupak 

ishođenja Građevinske dozvole. 

2. Izvršen je niz aktivnosti planiranih Programom gradnje nerazvrstanih cesta u 2015.godini, od 

kojih izdvajamo: 

- za potrebe izrade izvedbene projektne dokumentacije rekonstrukcije NC 507800 (NC 504600- 

Zarečje-NC507400), izvršena je geodetska identifikacija svih katastarskih čestica koje graniče s 

nerazvrstanom cestom, uključujući geodetski snimak od naselja Slavčići do NC 504600 (PGP);  

  - za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u skladu sa Zakonom o cestama za nerazvrstane 

prometnice oznake NC1001 (Cerovci – NC519000) izrađen je Geodetski elaborat izvedenog stanja; 

  - za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u skladu sa Zakonom o cestama za nerazvrstane 

prometnice oznake NC0310 (Klemenići – NC0808), NC501110 (Zabrežani – Katun Lindarski – Jašići) i 

NC0101 (NC500700- Vela Traba-D48) započeti su postupci izrade Geodetskih elaborata izvedenog stanja. 

  - za potrebe rekonstrukcije nerazvrstane ceste oznake NC0101 (NC500700- Vela Traba-D48) 

započeto je i s izradom projektne dokumentacije za potrebe ishođenja Građevinske dozvole. 

3. Prilikom uređenja javnog parkirališta u ulici Gradskih igrališta izvršeno je proširenje javne 

rasvjete s tri (3) rasvjetna tijela pojedinačne snage 70 W. Izrađena je baza podataka postojećeg stanja 

sustava javne rasvjete Grada Pazina kao podloga za izradu Master plana sustava javne rasvjete Grada 

Pazina u smislu modernizacije i proširenja. 

4. Za kapelu u naselju Zarečje izrađen je Idejni projekt temeljem kojeg je izdano Rješenje o 

uvjetima građenja. Trenutno je u izradi Glavno – izvedbeni projekt za potrebe izgradnje kapele u naselju 

Zarečje. Za kapelu u naselju Beram izrađen je Idejni projekt koji je zbog specifičnosti područja (blizina 

crkve Sv. Marije na Škriljinah) proslijeđen nadležnom Konzervatorskom odjelu u Puli na suglasnost. 

5. Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj prijavljena je na 

Ograničeni poziv u sklopu Operativnog  programa „Zaštita okoliša„ za razdoblje 2007. - 2013., br. 

EN.2.1.16, nositelja Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda, te je zaprimljena Odluka o prolasku I. 

faze provjere projekta - administrativne provjere.  Za projekt je ishodovana  građevinska dozvola, a u 

tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa s vlasnicima nekretnina po kojima prolazi trasa kanalizacije 

te Elaborata zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.  

6. Za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda u ulici Antuna Kalca u 

svibnju 2015. godine ishodovana je građevinska dozvola nakon čega je u lipnju 2015. Hrvatskim vodama 

upućen Zahtjev za sufinanciranje – Plan/ program EIB/CEB 2015.god, na koji još nije odgovoreno. 

 7.  Za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda - Mečarski put u svibnju 2015. godine 

ishodovana je građevinska dozvola, nakon čega je u lipnju Hrvatskim vodama podnesen zahtjev za 

sufinanciranje – Plan/ program EIB/CEB, na  koji još nije odgovoreno. 

8. Sklopljen je ugovor s izvođačem radova te je u svibnju započela izgradnja  sustava odvodnje 

sanitarnih otpadnih voda u Kastavskoj ulici, a rok za izvođenje radova je 120 dana.  

 9. Vezano za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Grdoselo, putem  

društva IVS d.o.o. Buzet sklopljen je ugovor  o građenju 17. prosinca 2014. godine, a izvođač radova 

uveden je u posao u veljači 2015. godine. Rok izvođenja  radova je 270 kalendarskih dana. Građenje je  

pri kraju, a trenutno se izvode završni radovi - asfalterski radovi.  
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10. U izvještajnom razdoblju, putem tvrtke „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet, realizirana je 

izgradnja sljedećih objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom:  

- dovršena je izgradnja I. faze vodovodne mreže VO „Zamaski dol“ od naselja Zamask do naselja 

Ćuf u ukupnoj dužini ogranka 1.10 km,  

- u sklopu radova na rekonstrukciji nerazvrstane prometnice NC504400 u naselju Trviž, dovršena je 

i izgradnja nove vodovodne mreže u trupu prometnice u ukupnoj dužini od 430 metara, 

- za potrebe izgradnje vodovodnog ogranka u trupu NC 507800 do novog naselja Slavčići, izrađena 

je izvedbena projektna dokumentacija na osnovu koje je proveden postupak nabave radova. 

Čitavom dužinom zahvata od 400 metara, paralelno sa izgradnjom vodovodnog ogranka, 

planirano je položiti EKI instalaciju, elektroenergetsku podzemnu infrastrukturu te podzemnu 

infrastrukturu javne rasvjete. 

5. o zaštiti okoliša 

1.  S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopljen je Dodatak X. osnovnog 

Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa 

sanacije odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići“ i Dodatak IV. Osnovnog Ugovora o neposrednom 

sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije potrebne za građenje 

pretovarne stanice „Jelenčići V“. 

Izrađen je Glavni projekt Sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Jelenčići V“– II. faza - 

pretovarna stanica te je pripremljena dokumentacija za javnu nabavu za izvođenje radova na izgradnji 

pretovarne stanice. Ishođena je Izmjena i dopuna Potvrde na Glavni projekt Sanacija i zatvaranje 

odlagališta otpada „Jelenčići V“ – II. faza – pretovarna stanica. Za pokretanje javne nabave čeka se 

potvrda Fonda. 

Vezano za izgradnju pristupne ceste odlagalištu „Jelenčići V“, ishođeno je Rješenje o potpunom 

izvlaštenju nekretnina za potrebe izgradnje pristupne ceste, nakon čega je ishođeno Rješenje o stupanju u 

posjed izvlaštene nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o potpunom izvlaštenju. 

Grad Pazin i općine Pazinštine koje se koriste odlagalištem sklopili su Sporazum o sufinanciranju 

troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih stambenih i stambeno poslovnih građevina koje se nalaze na 

udaljenosti do 500 metara od odlagališta otpada  „Jelenčići V“ u Pazinu. 

2. Grad Pazin prijavio se na Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme 

za odvojeno prikupljanje otpada (ZO – 1/2015.), prema  Programu raspisivanja javnih poziva i natječaja u 

2015. godini Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je Fond dostavio Odluku o odabiru 

korisnika sredstava Fonda za  neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme - kanti i kontejnera za 

sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Pazina (procijenjena vrijednost opreme je 143.200,00 

kn, a Fond sufinancira  40% vrijednosti odnosno do maksimalno 57.280,00 kn).  

  3. Izvršena je prijava Grada Pazina na Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave mobilnih 

reciklažnih dvorišta (ZO-11/2015), koji je prema Programu raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015. 

godini, raspisao Fond, a s društvom „Usluga“ d.o.o. Pazin sklopljen je Ugovor o prijenosu poslova i 

sredstava kapitalne pomoći za nabavu predmetne komunalne opreme. 

 4. Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 

Tinjan, sklopili su Sporazum o suradnji nabave mobilnog reciklažnog dvorišta, a Fond i Grad Pazin 

sklopili su Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova izrade projektne 

dokumentacije u cilju građenja reciklažnog dvorišta na području Grada Pazina. Izrađen je Glavni projekt 

Sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Jelenčići V“– III. faza – reciklažno dvorište. 

5. Podijeljeno 500 kompleta kanti za odvojeno prikupljanje otpada po domaćinstvima uz 

promotivni materijal za odvojeno prikupljanje otpada.  

6. Postupajući u skladu s člankom 36. Zakona o gospodarenju otpadom, rješenjem je vlasnicima 

nekretnina naređeno uklanjanje nepropisno odloženog otpada na dvije lokacije na području Grada Pazina. 

Provedena je akcija čišćena divljih odlagališta  „Zelena čistka“.  

7. Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin ishodovalo je Dozvolu za obavljanje djelatnosti 

gospodarenja otpadom, kojom dozvoljava obavljanje djelatnosti skupljanja i odlaganja inertnog otpada na 

lokaciji Lakota. 

 

III. O DRUŠTVENIM DJELATNOSTI I JAVNIM POTREBAMA 

1. Predškolski odgoj i naobrazba 

Dječji vrtić Olga Ban Pazin provodio je svoje redovite programe za ukupno 491 djece 

raspodijeljene u 22 odgojne skupine, što je povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Dječji 

vrtić se uključio u projekt Istarske županije za institucionalizaciju zavičajne nastave te je nastavio suradnju 
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s odgajateljima, stručnim suradnicima i ravnateljima iz predškolskih ustanova Srbije, Crne Gore, Bosne i 

Hercegovine, Slovenije i Austrije, kroz projekt „Krugovi prijateljstva“ i „Šumski vrtić“. 

Izmijenjeni su akti Vrtića ( Sporazum o financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića „Olga Ban“) koji će 

doprinijeti jednostavnijem upisu djece u Vrtić i zadovoljavanju potreba roditelja s područja Pazinštine.  

Nakon realizacije prve faze projekta nadogradnje i rekonstrukcije glavne zgrade Dječjeg vrtića u 

kojoj su izvršeni radovi na montaži višedijelne staklene stijene, projekt se priprema za prijavljivanje na 

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. 

2. Područje školstva i obrazovanja 

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile iz Pazina dobila je od EU bespovratno 1,042 milijuna 

kuna za projekt "Unapređenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta-USEGP" vezanog za 

modernizaciju školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i 

potrebama tržišta rada. Partneri u projektu su Grad Pazin i Udruženje obrtnika Pazin. 

Grad Pazin je partner na projektu Veleučilišta u Rijeci „Razvoj stručnog studija održivog 

agroturizma kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir“ kojem je svrha razvoj novog studijskog preddiplomskog 

programa agroturizma u Pazinu, o čemu se detaljnije izlaže u dijelu izvješća koji se odnosi na projekte.  

Za Odmaralište Špadići, za koje su izvršene pripreme za ljetovanje 5 smjena učenika, prikupljana 

je dokumentacija u svrhu legalizacije objekta te su izvedeni preinake na strojarskim instalacijama. Radove 

ukupne vrijednosti 134.000,00 kuna financirali su Grad Pazin i općine Pazinštine, u skladu sa 

suvlasničkim udjelima. 

Izrađen je troškovnik za drugu fazu za rekonstrukciju  toplovodne kotlovnice te je izrađena 

dodatna projektna dokumentacija za rekonstrukciju kotlovnice u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, 

kako bi mogla biti kandidirana na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja pod 

nazivom „Pilot projekt: Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje 

obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.  

Proveden je postupak nabave za rekonstrukciju sanitarnih čvorova i njihovu prilagodbu osobama s 

invaliditetom u Matičnoj školi Pazin. Taj projekt kandidiran je na natječaj Ministarstva branitelja te je 

dobiven iznos od 100.000,00 kuna putem Javnog poziva za sufinanciranje projekata rješavanja 

pristupačnosti objekta osoba s invaliditetom, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015. 

godini na području Republike Hrvatske.  

Izrađena je projektna dokumentacija za ugradnju hidrantske mreže u Matičnoj školi u Pazinu, te su 

radovi na izgradnji u vrijednosti 80.000,00 kuna započeli u lipnju 2015. godine. 

Izrađeno je idejno rješenje za projekt „Dogradnja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin - 

Matična škola u Pazinu“ u vrijednosti od 31.250,00 kuna.  

Grad Pazin nastavio je sa sufinanciranjem usluge produženog boravka za učenike osnovne škole 

od 1. do 4. razreda. Produženi boravak u Osnovnoj školi polazi 50-ak učenika od prvog do četvrtog 

razreda podijeljenih u dvije skupine, a Grad Pazin financira 75% iznosa plaće za dvije učiteljice. 

Grad Pazin je u izvještajnom razdoblju sudjelovao u planiranju projekta „MOZAIK - PoMOćnici 

u nastavi ZA integraciju učeniKa u Istri“  zajedno s Istarskom županijom i drugim gradovima osnivačima 

(Poreč, Rovinj, Umag, Labin i Pula) putem kojih će se financirati četiri asistenata u nastavi i jedan 

stručno-komunikacijski posrednik za djecu s teškoćama u razvoju.  

U izvještajnom razdoblju predviđeno je poboljšanje uvjeta koje imaju učenici Glazbenog odjela, te 

je Odjel zajedno s Općinama Pazinštine izradio Sporazum o sufinanciranju djelatnosti prilikom čega je 

dodatno financirana nabava opreme u iznosu od 40.000,00 kuna. Uz Općine Pazinštine, svoj doprinos dala 

je i Općina Pićan, te je na taj način, uz tekuće i investicijsko održavanje i najam prostora, kupljena 

harmonika, gitara, sintesajzer, Orffov instrumentarij te namještaj. 

Početkom 2015. godine započet je projekt „Rekonstrukcija postojećeg školskog parka u Park 

znanosti“, kojeg se namjerava kandidirati na natječaj Ministarstva poljoprivrede, Fonda za ruralni razvoj, 

čije se raspisivanje očekuje do kraja 2015. godine. U izvještajnom razdoblju izrađen je Idejni projekt.  

Redovito su isplaćivane stipendije za 12 učenika i 51 studenta. 

3. Područje kulture i zaštite kulturnih dobara 

Potpisani su ugovori s Ministarstvom kulture o korištenju sredstava Ministarstva za programe 

zaštite kulturnih dobara u Pazinu – Kaštel, u iznosu od 300.000,00 kuna. 

Ugovorena je izrada geodetskog snimka zvonika crkve sv. Nikole u Pazinu, za potrebe izrade 

tehničke dokumentacije za sanaciju zvonika, te je naručen projektantski troškovnik etapne obnove 

zvonika.  

 Potpisan je ugovor s Istarskom županijom za sufinanciranje nastavka programa konzervatorsko-

restauratorskih radova na zidnim slikama u svetištu župne crkve sv. Nikole u Pazinu u iznosu od 
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70.000,00 kn,  nakon čega su ugovoreni i izvedeni radovi na montaži radne skele u svetištu crkve, dok je s 

Hrvatskim restauratorskim zavodom potpisan ugovor za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova 

planiranih programom za 2015. godinu, s kojima započinju radovi sanacije fresaka na svodu svetišta. 

Potpisani su ugovori s Ministarstvom kulture o korištenju sredstava Ministarstva za programe 

zaštite kulturnih dobara u Pazinu – Palača Rapicio, u iznosu od 200.000,00 kuna. 

Osim toga surađivalo se s ustanovama u kulturi i udrugama u provođenju njihovih programskih 

aktivnosti, pratilo održavanje manifestacija u njihovoj organizaciji. 

Pazin je u ožujku ugostio književnu večer Goranovog proljeća. Grad Pazin i Istarska županija bili 

su pokrovitelji 55. Festivala hrvatskih kazališnih amatera, kojeg organizira Hrvatski sabor kulture, a Pučko 

otvoreno učilište u Pazinu ugostilo je prvi dio Festivala, koji se u svom drugom dijelu seli u Vodice.  

S općinama Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

potpisan je novi ugovor o sufinanciranju djelatnosti Gradske knjižnice Pazin, koja obavlja djelatnost 

narodne knjižnice za Grad Pazin i navedene općine. 

U sklopu obilježavanja Dana grada Muzej Grada Pazina organizirao je zajedničku izložbu 

domaćeg umjetnika Elvisa Bertona i austrijskog umjetnika Rolfa Lawena. 

4. Područje socijalno - zdravstvene skrbi 

Otvoren je Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama u Pazinu. Program provodi 

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije u sklopu trogodišnjeg projekta 

„Poludnevni boravci za osobe s intelektualnim teškoćama u Buzetu i Pazinu“, koji sufinanciraju 

Ministarstvo socijalne politike i mladih, Istarska županija, Grad Pazin i Grad Buzet uz podršku i suradnju 

Centra za socijalnu skrb Pazin.  

U izvještajnom razdoblju ukupno je 55 korisnika (osoba ili obitelji) koristilo pravo na pomoć za 

podmirenje troškova stanovanja – režijskih troškova, od čega je bilo 11 korisnika zajamčene minimalne 

naknade te 44 korisnika koji su pravo ostvarili temeljem uvjeta prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi. 

Zaprimljeno je i pozitivno riješeno 6 novih Zahtjeva za podmirivanje troškova stanovanja (režijskih 

troškova). 

Izdano je 5 Rješenja o priznavanju prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva. 

U izvještajnom razdoblju zaprimljena su i pozitivno riješena 32 zahtjeva za naknadu za nabavu 

opreme za novorođenče. 

Pravo na pomoć za podmirivanje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću (u punom iznosu), u 

izvještajnom razdoblju, u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi, koristilo je četvero djece. Zaprimljen je i 

pozitivno riješen 1 Zahtjev. Grad Pazin je za 30 djece (treće i svako sljedeće dijete u obitelji) sukladno 

Pravilniku o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin  

podmirivao u 75%-tnom iznosu mjesečne troškove boravka djece u Dječjem vrtiću, te u skladu s istim 

pravilnikom, za 38 djece (djecu samohranih roditelja, dvoje i više djece iz iste obitelji istovremeno u 

Dječjem vrtiću, djecu s poteškoćama u razvoju i dr.) u 70 ili 75%-tnom iznosu.  

Pravo na podmirivanje troškova prehrane djece u Osnovnoj školi (u punom iznosu) u izvještajnom 

razdoblju, u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi koristilo je dvoje djece. Zaprimljen je i pozitivno riješen 

1 Zahtjev. Pravo na naknadu u visini 75%  troškova prehrane djeteta u Osnovnoj školi, za treće i svako 

sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje djece predškolske dobi ili se redovno školuju, u izvještajnom 

razdoblju koristila su 44 učenika. 

Prema Odluci o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova 

njihovih obitelji u 2015. godini (koju je donio župan Istarske županije) i sklopljenog Ugovora o 

sufinanciranju  u 2015. godini s Istarskom županijom sudionicima NOR-a i članovima njihovih obitelji 

priznaje se posebna zaštita u vidu naknade 2.400,00 kuna godišnje koja se isplaćuje u obrocima dva puta 

godišnje. Sredstva za isplatu istih osiguravaju Istarska županija i Grad Pazin svaki s 50% iznosa. U prvom 

polugodištu 2015. godine proveden je potreban postupak, a naknade za 18 korisnika isplaćene  su u srpnju 

2015. godine. 

U prvom polugodištu 2015. godine izdano je 29 rješenja za jednokratne novčane pomoći 

korisnicima koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne 

potrebe. Uoči Uskrsa pripremljeno je i podijeljeno 90 paketa u vrijednosti od po 150,00 kuna. Pravo na 

mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kuna, u prvom polugodištu 2015. godine koristilo je 10 

korisnika - osoba ili obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade (prema Zakonu o socijalnoj 

skrbi), a stariji su od 50 godina, ili se radi o trudnicama, majkama djeteta ili samohranih očeva djeteta do 3 

godine i invalidnih osoba. Pravo na pomoć za  podmirivanje troškova prijevoza djeteta s posebnim 

potrebama do petnaeste godine života i njegovog pratioca ostvarivalo je četvero djece i njihovih pratioca. 
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Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin financirana je u skladu sa Zakonom o 

Hrvatskom Crvenom križu. Isto pruža socijalnu uslugu Pomoć u kući za ukupno 85 korisnika, od kojih je 

29 korisnika s područja Grada Pazina, te 56 korisnika s područja osam (8) susjednih općina. Socijalnu 

uslugu pomoć u kući sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih te Grad Pazin i 8 općina na čijem 

se području usluga pruža.  

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin nastavilo je s provođenjem projekta Unapređenje kvalitete 

života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici na području Grada 

Pazina u prostorijama dosadašnjeg Dnevnog boravka Pazin za 30-ak korisnika. Isti je sufinanciran od 

strane Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Pazina. 

S Istarskom županijom sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju projekata Savjetovalište za brak i 

obitelj Pazin, Tečaj kvalitetnog roditeljstva u 2015. godini te Ugovor o sufinanciranju hitne medicinske 

pomoći iznad standarda tijekom 2015. godine.  

5. Područje sporta 

Izrađena je i puštena u funkciju web stranica na kojoj su objedinjene informacije iz područja 

djelovanja Pazin sport d.o.o. i Zajednice sportskih udruga, te Facebook stranica gdje se svakodnevno 

objavljuju važne informacije i događanja za područje sporta u Gradu Pazinu i okolici. 

Početkom godine odigrana je prijateljska malonogometna utakmica hrvatske i iranske 

reprezentacije, koja je privukla veliki broj gledatelja, a odigrana je i druga polovica Malonogometne 

zimske lige, po prvi puta u novoj dvorani.  

Izabrani su najbolji sportaši Grada Pazina te su dodijeljena druga priznanja iz područja sporta.     

Povodom obilježavanja Dana Grada organiziran je bogati sportski program, dijelom održan i u 

novoj dvorani.  

Važan projekt u području sporta čija je priprema započela 2015. godine je „Rekonstrukcija 

postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u sklopu 

postojećeg Sportsko rekreacijskog centra“, a u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti na izradi 

projektne dokumentacije. Projekt se namjerava kandidirati na natječaj Ministarstva poljoprivrede, Fonda 

za ruralni razvoj, a raspisivanje natječaja očekuje se do kraja 2015. godine.  

6. O radu udruga, građanskih inicijativa i mladih 

Na osnovi provedenog postupka provjere i ocjenjivanja prijedloga programa/projekata za 

uvrštenje u Programe javnih potreba u području društvenih djelatnosti u 2015. godini, i usvajanja 

Programa javnih potreba na Gradskom vijeću, s udrugama su potpisani ugovori o sufinanciranju redovnih 

programa, te pojedinačnih projekata i manifestacija. S udrugama se surađivalo u provođenju njihovih 

programskih aktivnosti, a udruge su bile aktivno uključene i dale značajan doprinos programu 

obilježavanja Dana Grada, kao i drugim gradskim manifestacijama. Zaprimljeni su i analizirani izvještaji o 

radu i financijski izvještaji udruga koje je Grad su/financirao u 2014. godini. 

U Društvenom centru Veli Jože, tijekom izvještajnog razdoblja radilo se na postavljanju 

centralnog grijanja u prizemlju i pripremi potrebne dokumentacije, odnosno njezinom usklađivanju s 

novim zakonskim odredbama. Kontinuirano se radi na uspostavljanju svih uvjeta potrebnih za registraciju 

objekta kao Društvenog centra s hostelskim smještajem. Prostor centra koristio je veći broj organizacija 

civilnog društva i inicijativa za  organizaciju radionica, seminara, sastanaka, festivala itd. 

U Centru djeluje i Lokalna akcijska grupa Središnje Istre koja kroz svoje aktivnosti potiče razvoj 

ruralnog područja i u skladu s time omogućuje stvaranje kvalitetnijih uvjeta za što bolje korištenje 

sredstava iz fondova Europske Unije.  

Gradski savjet mladih je u suradnji s LAG-om Središnja Istra i Društvo „Naša djeca“ Pazin 

započeo provedbu projekta pod nazivom „Osnažene organizacije za snažnu zajednicu“. Projekt je 

usmjeren na jačanje kapaciteta udruga s područja središnje Istre putem ciklusa stručnih edukacija na teme: 

upravljanje projektnim ciklusom, pisanje prijedloga projekta (na temelju obrasca iz prethodno odabranog 

programa/fonda), prezentiranja primjera dobre prakse te zajedničkog rada na konkretnoj projektnoj ideji 

za potencijalnu prijavu na relevantni/odabrani fond/program EU.  

 

IV. PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA 

1. Dovršeni projekti 

1.1. Projekt “Pazi(n), proračun!” (nositelj: GONG, partneri: Grad Pazin i Društvo Naša Djeca 

Pazin, suradnici: Institut za javne financije i Udruga gradova) započeo je s provedbom u lipnju 2014. a 

okončan je u izvještajnom razdoblju dovršetkom svih malih komunalnih akcija. U lipnju su pripremljeni 

svi materijali potrebni za izvješće o realizaciji projekta i upućeni u GONG. U svibnju je započeto detaljno 

planiranje drugog kruga projekta Pazi(n) proračun!. Građani su informirani putem medija, letaka i 
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predstavnika u MO o mogućnosti prijava malih komunalnih akcija za proračun 2016. godine. Prikupljanje 

i analiza pristiglih prijava započeli su 19. lipnja, dok se javne rasprave planiraju održati u rujnu. 

1.2. Inspirit Fantasy Park – Početkom godine provodile su se aktivnosti završetka izrade projektne 

dokumentacije financirane od strane Fonda za razvoj turizma (600.000,00 kuna), Istarske županije 

(80.000,00 kuna) i Grada Pazina (80.000,00 kuna). U travnju je izvršena primopredaje cjelokupne 

naručene dokumentacije (Studije izvedivosti i Analize troškova i koristi, Konzaltinga programskog 

zadatka u tehničkom i financijskom pogledu i Dizajna i opisa mehaničkih sprava) uključujući maketu 

Parka. Ministarstvu turizma upućeno je izvješće o realizaciji projekta, a za predstavnike Ministarstva, 

Istarske županije i ostale uzvanike održana je detaljna prezentacija projekta 29. travnja 2015. godine. 

Nakon dovršetka prve faze izrade dokumentacije započete su pripreme za uvrštenje projekta u 

Katalog investicijskih projekata kojeg objavljuje Agencija za investicije i konkurentnost RH, te prijava 

projekta za proglašenje strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske na temelju Zakona o 

strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 152/14) pri Ministarstvu 

gospodarstva - Uprava za industriju, investicije, programe i projekte EU. Projekt je također prijavljen u 

bazu strateških projekata Istarske županije u procesu izrade Masterplana razvoja turizma. 

2. Projekti u provedbi 

2.1. Projekt Europa za građane - bratimljenje gradova - Grad Pazin i Opština Gevgelija ostvarili su 

zajedničku prijavu na program Europske unije „Europe for citizens“ (Europa za građane) u sklopu kojeg je 

prihvaćen program bratimljenja Opštine Gevgelija i Grada Pazina pod imenom „Connect-Exchange-Act“. 

U sklopu prihvaćenog prijedloga za provedbu projekta obavljane su pripreme za posjet 45 građana Opštine 

Gevgelija građanima, kulturnim, obrazovnim, socijalnim i dr. institucijama, gospodarskim subjektima i 

organizacijama civilnog društva na području Grada Pazina u rujnu 2015. 

2.2. Europski Socijalni fond (ESF) - Grad Pazin je u suradnji sa Veleučilištem u Rijeci (kao 

nositeljem projekta) i LAG-om Središnja Istra na natječaj iz mjere Unapređivanje kvalitete u visokom 

obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira prijavio projekt pod nazivom „SodA - Razvoj 

stručnog studija održivog agroturizma kroz hrvatski kvalifikacijski okvir“. Projekt je odobren za 

financiranje u 100% iznosu od ukupno 1.779.415,20 kn, a usmjeren je na razvoj novog studijskog 

preddiplomskog programa održivog agroturizma, razvoj standarda zanimanja i edukaciju nastavnog 

osoblja. Projekt je započeo u lipnju 2015. godine s predviđenim trajanjem do rujna 2016. godine, a njime 

se želi, sinergijskim djelovanjem snaga, znanja i iskustava prijavitelja i odabranih partnera, dugoročno i 

održivo poticati stručno osposobljavanje i gospodarsku aktivnost ruralnih područja, povezivanjem 

poljoprivrede i turizma. 

3. Projekti prijavljeni na natječaje 

3.1. Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Istarske županije, Ministarstvo 

gospodarstva 

Na objavljene natječaje navedenih institucija za prijavu događaja/manifestacija Grad Pazin 

prijavio je manifestacije Veseli prosinac i Festival palačinki. Hrvatska turistička zajednica nije prihvatila 

sufinanciranje projekta, a Istarska turistička zajednica odobrila je 5.000,00 kuna za realizaciju programa u 

2015. godini. Ministarstvo gospodarstva nije još objavilo rezultate natječaja.  

3.2. Interreg Central Europe  

Interreg Central Europe je prekogranični fond na čiji je natječaj Grad Pazin prijavio projekt pod 

nazivom „Ce.Net.Lit.“ u cilju revitalizacija stare jezgre grada korištenjem nematerijalne, književne, 

kulturne baštine. Nositelj je Turistička zajednica Grada Ogulina, a ima ukupno 11 partnera iz raznih 

zemalja Europe. Projekt je ukupne vrijednosti oko 3.900.000,00 eura od kojih je za Grad Pazin predviđeno 

oko 350.000,00 eura. Rezultati prve faze procjene očekuju se između srpnja i rujna 2015. godine. 

3.3. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 

Fond za ruralni razvoj je u ožujku objavio javni poziv Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., 

konkretno natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u 

ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na 

lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti" – provedba operacije 7.1.1. 

"Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave". Grad Pazin je na natječaj 

prijavio izradu Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine ukupne vrijednosti 73.500,00 

kuna. Rezultati natječaja još nisu objavljeni. 

 

 

 



 11 

4. Pripreme za korištenje fondova 2014. - 2020. 

Radi što bolje pripreme za iskorištavanje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) 

predstavnici Grada sudjelovali su na brojnim prezentacijama i javnim raspravama o Operativnim 

programima i to: prezentaciji Europskog socijalnog Fonda, programa Interreg Central Europe, programa 

Urbact III, programa Interreg Italija - Hrvatska, Interreg Slovenija – Hrvatska i drugim općim 

prezentacijama. Ove prezentacije osim, mogućnosti utjecanja na izradu operativnih programa, pružaju 

pravodoban uvid u uvjete natječaja i planirane rokove za njihovu objavu te mogućnost pronalaženja 

partnera za projekte. Predstavnica Grada, uz stalno praćenje noviteta vezanih uz operativne programe i 

uvjete natječaja, kao članica radne skupine za EU fondove pri Udruzi gradova RH sudjelovala je u 

konzultacijama pri izradi operativnih programa te na sastancima radne skupine u Požegi i Zadru.  

5. Programi energetske učinkovitosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

5.1. Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe programa korištenja 

obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) 

na području Grada Pazina. 

Isplaćena su sredstva Fonda za posljednjih 6 korisnika sredstava odabranih po predmetnom 

natječaju. Izrađeno je završno izvješće s podacima o svim korisnicima sredstava od početka provedbe 

programa, izvođačima radova, tipu ugrađene opreme, procijenjenim uštedama električne i toplinske 

energije,  procjeni smanjenja emisije CO2 i sl. te je isto dostavljeno Fondu. 

5.2. Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe projekta „Povećanje 

energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pazina“ 

Fondu je dostavljeno završno izvješće s podacima o svim korisnicima sredstava od početka 

provedbe programa, izvođačima radova, tipu ugrađene opreme, procijenjenim uštedama električne i 

toplinske energije,  procjeni smanjenja emisije CO2 i slično.  

5.3. Projekt održive gradnje „Izgradnja Školsko – gradske sportske dvorane u Pazinu“ 

davanjem financijske pomoći 

Fondu je dostavljeno završno izvješće s podacima o tipu ugrađene opreme, procijenjenim 

uštedama električne i toplinske energije,  procjeni smanjenja emisije CO2 i slično. 

5.4. Donesen je Zaključak i objavljen Poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje energetske 

obnove postojećih obiteljskih kuća s područja Grada Pazina. Građani Grada Pazina koji putem Javnog 

poziva (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske 

obnove postojećih obiteljskih kuća, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, KLASA: 310-

34/15-03/72, URBROJ: 563-04/212-15-1 od 30. travnja 2015. godine ostvare pravo na sufinanciranje, 

mogu ostvariti dodatno sufinanciranje od Grada Pazina. 

 

V. AKTIVNOSTI  ZAMJENICE  I  ZAMJENIKA  GRADONAČELNIKA 

1. Mirjana Galant, zamjenica Gradonačelnika, kao članica Radne skupine za izradu Strategije 

razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, sudjelovala je u izradi Strategije i odabiru prioritetnih  

razvojnih projekata, kao i na javnoj raspravi, održanoj povodom donošenja Strategije u Spomen domu.  

Prisustvovala je i aktivno sudjelovala nizu službenih događanja od kojih izdvajamo: prezentaciju 

projekta „Jačanje stručnih kapaciteta javne uprave u Istarskoj županiji: istarska javna uprava-kvaliteta u 

službi građana“ u Puli; predavanje o Programu ruralnog razvoja 2014. -2020. godine u Cerovlju; tiskovna 

konferencija održana u Puli u vezi akcije „Hoditi i zdravi biti“. Kao opunomoćena osoba, prisustvovala je 

potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekata iz područja zdravstava i socijalne skrbi u Istarskoj 

županiji za 2015. godinu između grada Pazina i Istarske županije. Sudjelovala je na  konstituirajućim 

sjednicama Vijeća mjesnih odbora Zamask, Kašćerga, Zarečje, Lindar, Beram, Heki i Zabrežani. U 

gradskoj vijećnici održala je  prijem za mješoviti pjevački zbor iz Lembecka. 

Održala je uvodne i pozdravne govore, te uputila zahvale i čestitke na organizaciji sljedećih 

događanja: izložba Slavenski karnevali u Etnografskom muzeju Istre; međunarodni pjesnički festival  52.  

„Goranovo proljeće“; izložba Pazinskog kolegija „Knjige s potpisom“; otvaranje 16. Istrakona - istarske 

konvencije fantastike i SF-a; predstavljanje CD-a vokalne skupine Rožice; predavanje „Glagoljica u Istri“ 

u Državnom arhivu Pazin; otvaranje 14. dječje olimpijade Dječjeg vrtića "Olga Ban" iz Pazina; 

predstavljanje slikovnice Mali veliki princ i glazbeni kutak - Djeca gradu; manifestacija Društva tjelesnih 

invalida Pazina „Druženje s pjesnicima“; Izvještajna skupština Sindikata umirovljenika Hrvatske Pazin; 

Redovna skupština Društva Josip Broz Tito Pazin; Redovna skupština Udruge antifašista Pazin.  

Prisustvovala je kao predstavnica Grada na više od 10 kulturnih i drugih događanja poput koncert 

klasične glazbe zagrebačkih solista, svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, nominacija i dodjela 
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Nagrada za kreativnost i inovativnost 2015. u kategoriji Kreativni i inovativni razvojni program jedinica 

samouprave – gradovi, itd.  

Vodila je delegaciju Grada Pazina u službeni posjet Jablanici i Inđiji i sudjelovala u nizu 

aktivnosti povodom Dana Grada Pazina  

Sudjelovala je ili vodila protokol polaganja vijenaca povodom obilježavanja značajnih događanja. 

Sudjelovala je na sjednicama Gradskog vijeća i sjednicama Gradonačelnikova kolegija te je u 

stalnom kontaktu  s građanima koji joj se obraćaju osobno, telefonom ili putem e-maila.  

2. Veljko Brajković, zamjenik Gradonačelnika je u obnašanju dužnosti načelnika Stožera 

zaštite i spašavanja, vodio sjednicu Stožera zaštite i spašavanja te prisustvovao vježbama Stožera zaštite i 

spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva Grada Pazina.  

Kao član Radne skupine za izradu Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, 

sudjelovao je u izradi navedene Strategije i u odabiru prioritetnih  razvojnih projekata te aktivno 

sudjelovao na nizu radnih sastanaka vezanih za izradu Strategije. 

Kao predstavnik Grada Pazina prisustvovao je otvaranju manifestacija u organizaciji Društva 

tjelesnih invalida povodom Dana Grada Pazina, otvaranju Likovne izložbe radova Dječjeg vrtića Olga Ban 

Pazin uz prijem gostiju vrtića iz Vojvodine, otvaranju izložbe "Torba Velog Jože puna Istre", Svečanoj 

sjednici Općinskog vijeća Općine Motovun te Skupštini Istarske razvojne agencije (IDA) u Puli. Zamjenik 

Gradonačelnika sudjelovao je u aktivnostima vezanim za posjet delegacija Općine Gevgelije, Inđije, 

Jablanice i Grada Bihaća te drugim protokolarnim aktivnostima prema programu Gradonačelnika, 

primjerice prijem Bagdadskog biskupa i prateće delegacije. 

Zamjenik Gradonačelnika sudjelovao je na jednoj sjednici Gradskog vijeća te na svim sjednicama 

Gradonačelnikova kolegija.  

 

VI.  GRADSKA  UPRAVA I SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 

Djelatnici upravnih tijela su, svaki u okviru svog djelokruga, provodili programe Gradonačelnika, 

Vijeća i upravnog tijela. Rad upravnih tijela prikazan je kroz direktan i/ili indirektan rad Gradonačelnika, 

pa se u ovom dijelu Izvještaja daju naznake o drugim obavljenim poslovima:  

1. Javna nabava provodila se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Pravilnikom o provedbi 

postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Planom nabave za 2015. godinu i njegovim I.  izmjenama. 

U 2015. godini do kraja lipnja 2015. godine provedene su 24 bagatelne nabave. 

 Provedena je jedna javna nabava po Zakonu o javnoj nabavi i to opskrba električnom energijom za 

potrebe Grada Pazina i ustanova (Pučko otvoreno učilište i Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin). 

Sklopljen je Okvirni sporazum na dvije godine s najpovoljnijim ponuditeljem – RWE Energija d.o.o. 

Zagreb. U tijeku je sklapanje pojedinačnih godišnjih ugovora. 

 Pripremana je dokumentacije za javno nadmetanje za nabavu lož ulja za potrebe Grada Pazina i 

ustanova (Pučko otvoreno učilište u Pazinu, Osnovna škola V. Nazora Pazin, Dječji vrtić „Olga Ban“ 

Pazin, Pazin Sport d.o.o.). 

 Navedene dvije zajedničke nabave vrše se u skladu sa sporazumima koje je Grad Pazin je u 2015. 

godini sklopio s ustanovama i trgovačkim društvom u vlasništvu Grada Pazina. Pozitivni aspekti takve 

nabave vidljivi su u smanjenju cijena s obzirom na veće količine nabavljene robe, kao i u modernizaciji 

postupka nabave i usavršavanju službenika koji je u pojedinoj instituciji provode kroz zajedničku 

suradnju, komunikaciju, razmjenu iskustava i istraživanje tržišta proizvoda. 

U Elektroničkom oglasniku javne nabave unutar zakonskog roka (do 31. ožujka 2015. godine) 

objavljeno je Statističko izvješće o provedenim postupcima javnih nabava, te podatak o ukupnom iznosu 

bagatelne nabave (roba, radova i usluga) u 2014. godini. 

2. Gospodarenje imovinom provodilo se prema pozitivnim propisima uz prethodnu suglasnost 

Gradskog vijeća ili Gradonačelnika. Od važnijih dovršenih i/ili započetih poslova navodimo:  

- okončan je postupak kupnje zemljišta za potrebe proširenja groblja u Pazinu; 

- za potrebe izgradnje pristupne ceste odlagalištu Jelenčići, pred Uredom državne uprave pokrenut 

je postupak izvlaštenja zemljišta za koje nije postignut dogovor o kupnji, te je u izvještajnom periodu 

doneseno Rješenje o izvlaštenju na koje je stranka podnijela žalbu;   

- za potrebe rekonstrukcije ceste Mali Ježenj – Ciburi potpisani su darovni ugovori s 27 vlasnika 

zemljišta koji isto daruju Gradu Pazinu za potrebe gradnje. Za zemljište kojeg su vlasnici nepoznati ili 

zemljište ne žele darovati pokrenut je postupak izvlaštenja, dok je za nekretnine koje u zemljišnim 

knjigama nisu osnovane pokrenut postupak osnivanja;  

-   Gradskom vijeću upućen je prijedlog za isključenje iz javnog dobra jedne katastarske čestice 

koja je izgubila namjenu javnog dobra, Odluka je donesena i upućena Općinskom sudu na uknjižbu; 
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- na osnovi prikupljene dokumentacije, Agenciji za poljoprivredno zemljište dostavljeno je osam 

zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju zemljišta;  

- Agenciji za poljoprivredno zemljište proslijeđeno je više zahtjeva za zakupom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske;  

- Grad Pazin sudjelovao je kao stranka u više postupaka povezivanja zemljišne knjige i knjige 

položenih ugovora koji su se vodili pred Općinskim sudom u Pazinu;  

- za potrebe ucrtavanja dviju nerazvrstanih cesta Grad Pazin naručio je izradu geodetskog snimka, 

sve radi provedbe postupka upisa izvedenih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.  

3. Za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pazina izrađen je prijedlog Plana za 

javnu raspravu te su pribavljena mišljenja javnopravnih tijela. U skladu s Odlukom o postupku 

sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom 

sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, dostavljen je zahtjev za 

sufinanciranje izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Grada Pazina. 

Za III. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Pazina izrađen je prijedlog Plana 

za javnu raspravu te su pribavljena mišljenja javnopravnih tijela nakon čega je izrađen konačni prijedlog. 

Za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“ izrađen je 

prijedlog Plana za javnu raspravu te su pribavljena mišljenja javnopravnih tijela nakon čega je izrađen 

konačni prijedlog. 

Za Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj izrađen je 

prijedlog Plana za javnu raspravu koja će se održati od 20. srpnja do 21. kolovoza 2015. godine. 

Za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Centar II“, pripremljena je potrebna 

dokumentacija, upućeni su pozivi za dostavu podataka za izradu javnopravnim tijelima. Izrađen je 

prijedlog Plana za javnu raspravu te su pribavljena mišljenja javnopravnih tijela. 

 Za osam zgrada u vlasništvu Grada Pazina proveden je postupak bagatelne nabave i izabran 

izrađivač dokumentacije potrebne za ozakonjenje zgrada s kojim je potpisan ugovor o izradi. 

Provedeno je 116 postupaka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. 

Za Stambeno poslovnu zgrada u ul. Miroslava Bulešića izdana je u lipnju 2015. godine uporabna 

dozvola. Nakon provedbe elaborata za ucrtavanje zgrade u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi 

Općinskog suda, izrađen je i potvrđen Plan posebnih dijelova zgrade - etažni elaborat.  Etažni elaborat 

predan je u Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Pazinu, te će se po 

provedbi istog s kupcima sklopiti Ugovori o kupoprodaji i predati im ključevi stambenih i poslovnih 

prostora. U međuvremenu je Usluga d.o.o. predala zgradu na upravljanje trgovačkom društvu Pazin d.o.o., 

te je s Izvođačem radova izvršena primopredaja kompletne dokumentacije.  

4. U području financija praćeno je izvršavanja obveza iz koncesijskih ugovora, Izrađena su 

izvješća: o zaduženju/jamstvu/suglasnosti (IZJS), o evidenciji državnih potpora za 2014. godinu – 

Ministarstvo financija i o provođenju mjera Županijske razvojne strategije. Izvršeno je prikupljanje 

dokumentacije za provedbu Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu i sastavljanje Izjave o 

fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu, te prikupljanje Izjava o fiskalnoj odgovornosti od proračunskih 

korisnika i trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu Grada Pazina, te njihova provjera. 

 5. Vezano za poslove zaštite i spašavanja Gradonačelnik je Vijeću na razmatranje i donošenje 

dostavio ranije navedene akte. Povodom obilježavanja 1. ožujka - Međunarodnog dana civilne zaštite i 

Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj Gradonačelnik je primio predstavnike subjekata sustava zaštite 

i spašavanja. U cilju podizanja efikasnosti funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja u travnju je održano 

osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništava civilne zaštite i Vatrogasnog 

zapovjedništava Grada Pazina, a nositelj edukacije bio je Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin. 

Održana je i zajednička sjednica Stožera zaštite i spašavanja Grada i susjednih općina na temu „Priprema 

ljetne protupožarne sezone u 2015. godini“.  

6. Gradonačelnik  je usvojio je  Izvješće o provođenju i realizaciji Programa mjera za sprečavanje 

i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Pazina u 2014. godini i mjera nadzora nad kvalitetom pitke 

vode u javnim cisternama i kaptažama te je donio Program mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih 

bolesti na području Grada Pazina u 2015. Godini. 

       U veljači 2015. godine, Grad Pazin i Veterinarska ambulanta Pula d.o.o. sklopili  su Ugovor o 

obavljanju veterinarsko higijeničarskih poslova na području Grada Pazina za 2015. godinu  i  Ugovor o 

povjeravanju poslova neškodljivog sabiranja nusproizvoda životinjskog podrijetla na području Grada 

Pazina za 2015. godinu. 

      U ožujku 2015. godine, Grad Pazin i Eko servis „MATIĆ“ sklopili su Ugovor o provedbi mjera 

obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.  
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Provedene su sve mjere u skladu s Programom. 

Izrađen je Projektni zadatak  za potrebe izrade Idejnog projekta za izgradnju skloništa za 

napuštene i izgubljene životinje. 

7. Održane su tri (3) sjednica Radnog tima za uređenje Pazinčice. U tijeku je suradnja Radnog 

Tima s Javnom ustanovom Natura Histrica koja će izraditi Plan upravljanja zaštićenim područjem 

Pazinčice. Radni tim za uređenje Pazinčice prikuplja podatke koji će koristiti u izradi Plana upravljanja 

zaštićenim područjem Pazinčice. 

Od  početka lipnja 2015. godine do kraja sezone kupanja, odnosno do kraja kolovoza, provodi se 

redovito ispitivanje vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok, dinamikom uzimanja 

uzorka svakih 15 dana. Rezultati se redovno objavljuju na web stranici Grada i u lokalnim medijima. 

8. Primjenom Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi kojim je propisana obveze ocjenjivanja djelatnika svake godine za prethodnu kalendarsku 

godinu i Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u tijelima gradske upravne kojim su utvrđeni 

kriteriji, te način provođenja ocjenjivanja pročelnici upravnih tijela proveli su tijekom ožujka mjeseca 

postupak ocjenjivanja službenika i namještenika i donijeli rješenja. Pročelnike je ocijenio Gradonačelnik. 

 9. Organizirane su sljedeće gradske manifestacije i svečanosti: 

Dani meda obilježili su 10 godina održavanja a Grad je bio suorganizator programa u novoj 

školsko – gradskoj sportskoj dvorani. Grad Pazin sudjelovao je u radu izvršnog odbora manifestacije te 

organizaciji protokolarnog dijela programa (program otvorenja i program dodjele nagrada i priznanja). 

 Petu godinu uzastopce, u suradnji sa udrugom Indians MC Croatia, organizirana je te financijski i 

logistički potpomognuta, tradicionalno dobro posjećena, proslava praznika rada u prostoru bivše vojarne.   

Povodom obilježavanje Dana Grada Pazina u suradnji s udrugama, institucijama i sportskim 

klubovima organiziran je bogati program koji se odvijao od 23. svibnja do 11. lipnja, a uključivao je 

programe za djecu, različite kulturne i zabavne programe te sportske susrete. U sklopu obilježavanja Dana 

Grada u Pazinu se odvijalo tridesetak najrazličitijih aktivnosti otvorenih za građanstvo. Novitet 

ovogodišnjeg obilježavanja Dana Grada je koncert organiziran 3. lipnja na Trgu slobode na kojemu je 

nastupila Iva Gortan & Acoustic Lounge i grupa Silente uz izvrsnu posjećenost. 

10. Pročelnici upravnih tijela sudjelovali su u radu Gradonačelnikova kolegija, Vijeća i sjednica 

radnih tijela, te Međustranačkog kolegija gdje su iznosili prijedloge općih akata i mišljenja iz rada 

upravnih tijela kojima rukovode. Briga o kvaliteti i efikasnosti rada, o unapređivanju rada gradske uprave, 

te o drugim pitanjima bitnim za ažurno postupanje po zahtjevima stranaka bila je svakodnevna. Brinulo se 

o uvjetima rada, o poštivanju radnih obveza i stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika. 

Proveden je jedan postupak prijema na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa i 

jedan postupak obavljanja javnog rada, temeljem kojih su u gradskoj upravi zaposlene dvije osobe kojima 

novčanu pomoć i troškove prijevoza isplaćuje HZZ. Posebno se vodila briga o štednji i racionalizaciji. 

11. Služba za unutarnju reviziju je početkom 2015. godine Ministarstvu financija dostavila 

ažurirani Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2015. do 2017. godine, Godišnji plan unutarnje 

revizije za 2015. godinu, te Izvješće o aktivnostima Službe za unutarnju revizije u 2014. godini.  

Kod ispunjavanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu, Služba je izradila Mišljenje 

unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u 

2014. godini. 

Služba je u izvještajnom razdoblju davala stručna mišljenja u području obavljanja upravljačkih 

funkcija s ciljem poboljšanja efikasnosti i transparentnosti poslovanja Grada, surađivala sa upravnim 

tijelima Grada u izradi općih akata, poslovima proračunskog računovodstva, poslovima zaštite i 

spašavanja,  te drugim poslovima.  

Voditelj Službe prisustvovao je radionicama za unutarnje revizore koje organizira Središnja 

harmonizacijska jedinica Ministarstva financija, te na drugim seminarima i radionicama iz područja 

fiskalne odgovornosti, razvoja unutarnjih kontrola i proračunskog računovodstva. Prema zahtjevima 

Središnje harmonizacijske jedinice Služba se očitovala na prijedloge novih zakonskih propisa iz području 

unutarnje revizije. 

Služba je surađivala sa Državnim uredom za reviziju u toku obavljanja Revizije učinkovitosti 

upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području 

Istarske županije, te u suradnji s upravnim odjelima pripremala cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, 

izvješća, evidencije i druge informacije potrebne za obavljanje revizije. 

             Na poziv Instituta internih revizora Hrvatske, Gradonačelnik je sudjelovao na 7. međunarodnoj 

konferenciji internih revizora „Odgovorno poslovanje i uloga interne revizije“ koja se održala od  16. – 18. 

travnja 2015. u Poreču. Gradonačelnik je održao zapaženo predavanje na temu „Dodana vrijednost 
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unutarnje revizije iz perspektive čelnika institucije“. U prezentaciji je naglašeno da je profesionalni pristup 

upravljanju i reviziji u javnom sektoru najveća garancija zajedničkog učinka čelnika i upravljačke 

strukture i unutarnjih revizora u ostvarivanju zajedničkog cilja organizacije. 

 

VII. PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE 

30. svibnja 2015. godine provedeni su izbori za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih 

manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojima je za predstavnika talijanske 

nacionalne manjine u Gradu Pazinu izabran Toni Erdfeld. 

 

VIII. MJESNA SAMOUPRAVA 

Vijeća svih mjesnih odbora osim MO Trviž (koje je to učinilo tijekom 2013. godine), usvojila su 

nova Pravila Mjesnog odbora i Poslovnike o radu Vijeća Mjesnog odbora. 

17. svibnja 2015. godine provedeni su izbori za vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki 

Lindar, Kašćerga, Kršikla, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje, nakon kojih su održane 

konstituirajuće sjednice na kojima su izabrani novi predsjednici i zamjenici predsjednika svih MO. 

U projektu Pazi(n) proračun! tijekom 2014. sudjelovalo je 10 od 12 mjesnih odbora, a dogovoreni 

programi malih akcija dovršeni su u cijelosti u prvoj polovici 2015. godine. 

Održan je jedan skupni sastanak i više pojedinačnih sastanaka i razgovora s predstavnicima MO, a 

Gradonačelnik i djelatnici upravnih tijela sudjelovali su i na sjednicama Vijeća MO. Na oglasne ploče 

mjesnih odbora i na web stranici Grada objavljivane su obavijest od interesa za građane. 

U izvještajnom razdoblju sufinancirani su programi i manifestacije mjesnih odbora Beram, Heki 

Kašćerga, Kršikla i Stari Pazin.  

 

IX. JAVNOST RADA 

Rad Gradonačelnika i gradske uprave javan je i transparentan. O aktivnostima gradske uprave, 

Gradonačelnika i radu Vijeća građani su informirani putem medija, mjesečnih tiskovnih konferencija, 

službenog portala Grada, intervjua i oglasnih ploča, objavom akata u službenom glasilu i javnom 

prezentacijom o godišnjem radu gradskih tijela koja je u svibnju održana treću godinu zaredom, a sve u 

cilju pravodobnog obavješćivanja i uključivanja građana u procese donošenja odluka. Građani su tako na 

neposredan način  informirani o radu gradskih tijela, problemima i ciljevima u daljnjem razvoju Grada, 

odnosno podizanju kvalitete života u svim područjima, u granicama proračunskih mogućnosti.   

Po donošenju Proračuna Grada Pazina izrađena je brošura Proračun u malom za 2015. godinu, i uz 

objavu na internet stranici Grada, distribuirana na kućne adrese građana. U procesu izrade Strategije 

razvoja Grada održano je 10 radionica na kojima su sudjelovali dionici različitih sfera društveno - 

gospodarskog života Grada, a organizirana je i javna rasprava u Spomen domu te izvršeno savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću putem web stranica Grada Pazina. U cilju obavješćivanja javnosti o provedbi 

programa Pazi(n) proračun! 2015., uz objave putem medija izrađen je i informativni letak. 

Informacije koje posjeduje, nadzire ili njima raspolaže Grad Pazin dostupne su zainteresiranim 

korisnicima kako po pojedinačnim zahtjevima ovlaštenika, tako i ažurnim objavljivanjem informacija o 

radu tijela s javnim ovlastima u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ili putem 

savjetovanja za zainteresiranom javnošću - www.pazin.hr. Prijenos sjednica Vijeća odvija se putem web 

stranica Grada. U izvještajnom razdoblju zaprimljena su tri zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama, od kojih je za jednog dostavljena i nadopuna zahtjeva. Svi zahtjevi rješavani su u 

rokovima i svi su usvojeni. Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama u 2014. godini dostavljen 

je Povjerenici za informiranje Republike Hrvatske. Izvještaji su objavljeni na stranicama Grada Pazina 

www.pazin.hr. 
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